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Tore Zetterholm 

KÄNSLANS HISTORIA 

Några funderingar om historia och historisk diktning 

Efter några resor till Latinamerika har min hustru och jag ställt samman 
en bok med text och bilder som fått namnet "Stenarna ropa". Dess ursprung
liga syfte var att berätta om det gamla Inkariket och om den spanska eröv
rin&en på 1500-talet. Men boken fick så småningom allt starkare inslag av 
nutid, bl a därför att vi själva ideligen konfronterades med nutidens bru
tala nöd och terror, ibland i vår omedelbara närhet, och för att vi allt
mer kom till insikt om att vad som nu sker har sina rötter i inkatidens 
och conquistans blodiga skeende, då indianerna blev de andra klassens med
borgare de alltjämt är. Boken är en blandning av pol'ulärvetenskaplig his
toria och aktuell reseskildring och påminner om tidigare böcker av mig i 
samma genre tex 'Tibet mellan Buddha och Mar.c". 

Liksom när ja& arbetat med Kina, Tibet och Irak har jag även nu känt ett 
behov att utvtdga och fullfölja med en rent skönlitterär skildring. Om 
Tibets nutidshistoria skrev jag romanen "Den röde Buddha". Om Inkanket är 
jag i färd med en roman, som fått arbetstiteln "Tupac Amaro" efter en av 
bokens huvudpersoner, indianernas siste inka som en kort tid hade sitt 
residens i utkanten av Amazonasdjungeln. 

Att återskapa situationen 

Redan nu har ja~ flera gånger med bävan och häpnad frågat mig själv vad 
som får mig att hkt en obotlig återfallsförbrytare upprepa samma mönster. 

"Hur skulle jag, en bortskämd europe, en priviligerad från ett av världens 
mest välfödda länder, kunna identifiera mig med en fattig asiat, en bergs
bo från det svåråtkomliga Tibet, ett land som levde kvar j medeltiden 
långt in i vårt århundade1" skrev jag redan om Tibetromanen. Annu omöjli
gare ter sig företaget att försöka komma i närheten av en människa från en 
tid så avlägsen vår egen som Inkarikets. Inte ens i den fysiska miljön är 
jag särskilt hemmastadd. Vad vet jag om deras vardag av ormar och fladder
möss och jaguarer, om vad de åt eller hur de klädde sig. Vad hjälper några 
korta vistelser i Amazonas; möjli,gtvis hade jas kunnat stärka min inlevel
se genom att bli livsfarligt ormbiten. Varför mte nöja mig med den histo
ria och de fakta som redovisas i "Stenarna ropa"? Vad är det i den fack
historiska framställningen som jag saknar och som jag tror mig kunna 
skfldra bättre i en roman eller i ett skådespel? 

Mitt svar är att jag saknar ett stort stycke av den identitet med det för
gångna, med mänmskoma i det förgångna som den historiska vetenskapen 
eftersträvar. Identifikationen försvåras ju viktigare områden av tillvaron 
som utelämnas. Aldre historieskrivning försummade nästan helt den ekono
miska och sociala miljön och ägnade sig monomant åt kungarnas och krigens 
historia. Först i vårt århundrade har dessa områden börjat utforskas och 
dessutom med den weibullska skolans stränga krav och källkritik. 
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Vad som alltjämt har kommit i skymundan är vad jag namngivit ovan i rub
riken: känslans historia. Visserligen har man under senare decennier allt
mer beaktat något om Aries och andra har kallat "l'histoire des mentali
tes". Men en mentalitet är inte riktigt detsamma som känslorna, en menta
litet är ett andligt klimat som tar sig otaliga uttryck i massornas liv. 
En känsla är oftast bunden till en individ, till en avgränsad situation. 
Att den så sällan tas upp av fackhistorikern beror på att den är långt 
svårare att dokumentera än vapnens, smyckenas, penningsväsendets historia, 
den kan inte sättas på tabeller och i diagram, det finns inget historiskt 
fackspråk för att återge den. Enda möjligheten att förmedla den är, såvitt 
jag kan se, att ~lerskapa situationen. 

Det är här som skönlitteraturen kommer in och får ett berättigande som 
historiskt hjälpmedel. Och det är också detta som är svaret på min fråga 
till mig själv, varför jag ger mig ut på ständigt lika vanskhga berätta
räventyr. Endast dikten kan återskapa situationen och ge känslans histo
ria, den historiska vetenskapen saknar instrument för det. 

Källmaterialets begränsningar 

Men, invänder någon, visst finns det väl dokument om privata känslor i 
form av brev, dagböcker, memoarer osv? Naturligtvis existerar sådana och 
allt yrnningare ju närmare vår e~en tid vi kommer, men jag ifrågasätter 
deras användbarhet som källmatenal. 

För det första är breven och de nerskrivna känslorna sällan identiska med 
känslor utan snarare symptom. Känslan själv är ofta lika flyktig som skå
despelarens konst. Jag citerar vad jag skijvit om detta i ett annat sam
manhang: 

"Redan när vi säger "jag fryser", 'jag älskar dig'', har temperaturen änd
rats någon grad, även om vi bara säger det till oss själva. Orden avlägs
nar oss från upplevelsen; när vi uttrycker den i ord, tyst eller högljutt, 
träder en förfalskare i aktion." 

För det andra blir vi i dessa fall hänVisade till det tunna skikt av sam
hällena som förmått artikulera sig i ord. Den överväldigande majoriteten 
har i det fallet som i så många andra varit tyst och anonym. För att komma 
åt vad de kände måste vi återskapa situationen, så som Vibeke Olsson gör i 
det avsnitt om slavinnan Sabina som citers i ett tidigare nummer av Kro
nos. Där finns varken strengwissenschaftlich dokumentation eller något 
fackhistoriskt språk att tillgå. 

För det tredje ~ar en stor del av mänskligheten varit utan skriftspråk 
även i histonsk tid, till och med så högtstående kulturer som lnkarikets. 
Först tack vare de spanska krönikörerna kunde korta stycken av inkafpl
kets historia dokumenteras, men man får i det fallet inte glömma vad Ake 
Veden framhållit i sin avhandling "El concepto incaico y los fechas", att 
även krönikörerna var helt beroende av muntliga informationer från indian
derna, informationer som i sin tur var underkastade lagarna för all munt
lig tradering. Cieza de Leon, som skrivit den kanske mest tillförlitli~a 
av de tidigare krönikorna, berättar att en del av inkafolkets äldsta his
toriekunskap inte bara traderats muntligt utan även i dramatsik form. 
Något liknande säger även Garcilaso de la Vega. En dramatisk återgivning 
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skulle i så fall rentav komma närmare urkällan än ett torrt vetenskapligt 
språk. 

När Mats Sjöberg pläderar för en "berättandets renässans" i historieunder
visningen är det alltså inte bara fråga om ett sätt att fånga elevernas 
intresse. Det är också en insikt om att viktiga delar av mänsklighetens 
historia förblir oåtkomliga för oss om vi inte accepterar villkoren för 
muntligt berättande och konstnärlig gestaltning. 

Ewa Bergdahl Bululdn skriver i samma nummer av Kronas att "förhistoriens 
människor kommer oss inte till mötes som individer" och att de därför ter 
sig rätt ointressanta. En av orsakerna är troligen läroboksförfattamas 
och fackhistorikernas rädsla för att bryta mot källkritikens stränga bud 
och för att ens våga sig på ett försök att få fram just "känslans histo
ria". Effekten bl.ir att inte bara skoleleverna utan hela den bildade all
mänheten får en uppfattning att förhistorien befolkades av ett slags grym
tande halvapor .utan förmåga till djupare känslorelationer. Inte underligt 
att Jean M Auels halvhygshga romaner om "grottbjörnens folk" blivit in
ternationella bestsellers, mte bara på grund av sin stenåldersporr utan 
kanske framför allt som upptäcktsresor genom totalt okänt och outforskat 
land: våra skriftlösa förfäders känsloliv. 

Den nödvändiga rekonstruktionen 

Jag kan föreställa mig att vetenskapliga försök till sådana rekonstruktio
ner skulle kräva en annan attityd än den traditionella historieforskning
ens. Naturligtvis bör man ta del av de få källor och informationer som 
står till vårt förfogande. Men naklas man skriftlösa områden krävs långt 
större insatser av skapande fantasti. Historien blir med Vilhelm Mobergs 
ord i mycket historien om det som "skulle ha kunnat bända". Här tror jag 
att e_n alltför puritansk weibullism är lika farlig som kritiklöst svamlan
de. Aven om historikern, författaren fyller i tomrummet med fabulerat 
stoff, kan just detta bidraga till att den situation återskapas som står 
närmare verkligheten än om tomrummen gapar alltför skriande och den 
skriftlösa mänmskan ter sig totalt känslolös. 

Med all respekt för de oerhörda avstånden mellan då och nu, bör man sålun
da inom vissa gränser ha rätt att åberopa det allmärunänskliga som vi har 
gemensamt. Jag skall ge ett exempel: Det är mycket lätt för oss sentida 
att få den upefåttningen att härskarna i det sydamerikanska Inkariket var 
monstruösa VIidar, oförmögna till vad vi kallar kärlek mellan könen och 
liknande finesser. Inkafursten levde i en extrem krigar och machokultur, 
som inte tycks ha lämnat utrymme för några vekare känslor; han hade till
gång till sitt rikes alla vackraste kvinnor, de uppfostrades för hans räk
ning i kvinnokloster, accla huasi. Att fästa sig vid någon speciell bör 
för honom ha tett sig som slöseri med tid och krafter. 

Å andra sidan kan jag anföra följande: när huvudpersonen i den roman jag 
nu skriver, inkan Tupac Arnaro, en hård herre vars namn återkommer i 
dagens revolutionära tupamaros, var förföljd genom djungeln av hämnd
lystna spanjorer, försenades hans flykt därför att hans havande hustru var 
för rädd och sjåpig för att sätta sig i kanot som skulle ha inneburit 
räddningen för inkaparet. I stället blev de upphunna av spanjoren Martin 
Garcia de Loyoloas snabba soldater, som tog dem till fånga och förde dem 
till Cuzco där den tappre Tupac Arnaro omedelbart halshöggs. 
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Är det nu en alltför vildsint konstruktion från min sida att utifrån denna 
lilla notis hos en spansk krönikör förutsätta att den råbarkade inkan var 
i stånd till starka privata känslor för just denna kvinna i hans väldiga 
harem? Några andra källor i form av kärleksbrev eller memoarer än denna 
episod från den dramatiska flykten har jag inte. Eller är jag som källkri
tiskt medveten diktare tvungen att avhålla mig från alla sådana spekula
tioner och förvisa Tupac till det tomrum, den känslomässiga anonymitet som 
det magra källmaterialet föreskriver? Jag tvivlar på det. 

Den respektfulla dialogen 

I en artikel i Svenska Akademiens tidskrift Artes (1:1978) formulerade jag 
den viktigaste skillnaden mellan historisk vetenskap och skönlitteratur 
med orden: "Historikerns mål är sanningen om det förflutna, romandiktarens 
att förverkli~a sin konstnärliga vision." Ingen som tänkt igenom den 
historiska d1k1:ningens vanskliga genre kan förneka att här finns en mot
sättning. 

Samtidigt anför jag i artikeln en rad skäl varför även skönlitteraturen 
kan ha glädje av att vara noga med den historiska autenticiteten: verklig
heten har ofta en tyngre slagkraft än det hela fantiserade. "Inga diktade 
fasor skakar oss som ett besök i verklighetens tortyrkammare". Det finns 
också, hävdar jag, ett moraliskt motiv för att inte alltför hänsynslöst 
utnyttja och beljuga de historiska gestalterna, det finns en de dödas drot 
moral.Slutligen kan en väl dokumenterad verklighet ofta ge ett starkare 
stöd åt den tes, den myt, den galenskap som jag vill driva som författare. 
"En hänvisnin$ till en diktad gestalt av eget fabrikat, ett diktat skeen
de, skulle allud vara ett cirkelbevis från mi!l sida. Mina historiska ge
stalter är mina vittnen, det är ju därför jag har valt dem." 

Ju mer jag under senare år grubblat över den historiska romanens, det his
toriska skådespelets problematik, dess mer har det sist anförda skälet 
övertygat mig. På frågan om vad det är som fascinerar mig - och många 
andra - mest i den historiska genren, blir svaret: Vad som lockar mig är 
möjligheten att få föra en dialog, ett samtal med det förgångna, med det 
förgångnas gestalter. Om detta samtal skall bli givande, förutsätter det i 
sin tur att jag nalkas de döda och den historiska sanningen med respekt, 
att jag inte behandlar dem bara som rjäser på mitt e~et bräde. Då blir 
resultatet som sagt ett cirkelbevis och Jag hamnar i milt eget solipsisti
ska universum. 

Om jag låter individernas beskyddare på 1500-talet, Bartolome de las 
Casas, företräda en pacifism som Jag själv tror på och med mina egna argu
ment, blir han för mig rätt ointressant som gestalt. Mer fängslande blir 
den lille dominikanermunken, som for sex gånger i vardera riktningen över 
Atlanten för au tvinga kejsaren att ställa upp för sina terroriserade un
dersåtar i Nya världen, om Jag låter Bartolome argumentera just som debat
ten fördes på hans tid. Jag avhänder mig möiligheten till en dialog mellan 
våra tidsåldrar, om han blir enbart ett exempel 1 mitt eget räknehäfte. 

Han har tvärtom mycket att lära mig, och jag avundas honom hans slagfär
dighet när han bemöter krigiska kardinaler mer elegant än jag själv för
mått mot svenska kärnvapenanhängare på 1960-talet. Det finns verkligen 
ingen anledning ·au avfärda honom som en historisk kuriositet. 
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Respekt, lidelse och engagemang 

överhuvud häpnar man ofta som icke-fackman över den historiska veten
skapens oengagerade sätt att handskas med det förgån$na. Hur skall man 
kunna levandegöra det och nå någon form av identifikauon, om man sitter 
som en akademisk torrboll och ser på historiens gestalter som preparat i 
ett mikroskop? 

Besynnerligt lärd är den metod 
som finner bläck där det flutit blod. " 

Jag anser att det inte bara krävs respekt för de döda, det krävs också 
lidelse och engagemang i umgänget med dem. Skall vi kunna föra en dialog 
med dem måste vi ta deras argument och livsåskådning och känslor på allvar 
och inte avrarda dem med den vanli~a fras varmed Ewa Bergdahl Bulukin så 
träffande karakteriserar vår enfaldiga utvecklingstro: "De hade ännu inte 
lärt sig ... " 

Ett annat sätt att sabotera vårt umgänge med det förgångna är de dogmati
ska klyschor och halvsanningar som formulerats i något slags strengwissen
schaftlicb renlärighet, klyschor av typen: "Vi kan inte lära något av his
torien." "Historien upprepar sig aldrig." Vårt enda motiv för att syssla 
med den, är i så fall Jakten på en abstrakt sanning. Det sällsamma är att 
den sortens klyschor accepteras av så många historiker; det vore intres
sant att veta vem som först framförde dem. 

AU lära av historien 

Visst kan vi lära av historien.Var börjar den ·annars? Får gårdagen räknas 
dit? Förra veckan? Förra året? Varken individen eller samhället kan bortse 
från gårdagens och historiens erfarenheter. För att få bukt med de fanta
silösa fascister som styr och ställer i Sjöbo kommun i dag bar vi all an
ledning att studera hur deras gelikar burit sig åt ~enom århundraden. De 
hade föregångare inte minst bland conquistans rasister som citerade Aris
toteles pladder att vissa raser är födda till de andras tjänare. 

Och visst upprepar sig historien, ibland med ytterst små variationer. Jag 
vill snarare hävda att vi tycks ha ett begränsat antal arketyper för vårt 
handlande till förfogande. Likheterna mellan teokratierna i Iilkariket och 
i Tibet, som ja~ studerat på nära håll, är nästan komiska trots att flera 
århundraden skiljer dem åt. Eller tag 1400- och 1500-talens monolitiska 
samhälle i Peru och våra dagars totalitära regimer. Visserligen har man 
med all rätt avvisat Louis Baudins försök att sätta likhetstecken mellan 
inkasamhället och vår tids socialism. Men det finns ändå så många likheter 
mellan Inkariket och vårt sekels diktaturer att man får misstanken att 
både Stalin och Hitler specialstuderat sina föregångare i Latinamerika. 

Jag har i början av den här uppsatsen försökt visa att endast skönlittera
turen är i stånd att framställa känslans historia genom att återskapa män
niskor och situationer. Kanske vågar jag också hävda att skönlitteraturen 
med sitt mer spontana och naiva människointresse skulle kunna göra en in
sats när det gäller attityden till det förgånga och inspirera både histo
rikerna och skolans elever till ett mer fruktbart och engagerat umgänge 
med historiens enskilda gestalter. Den identifikation med det förflutna 
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som allt studium av historien eftersträvar, är omöjlig om vi inte betrak
tar historiens gestalter som levande människor och våra jämlikar. Deras 
åsikter är lika intressanta som våra, deras känslor lika djupa och nyanse
rade, deras samhällen bestod av inidivider och inte av anonyma kollektiv, 
även när det tillhörde den skriftlösa förhistorien. De är i allt väsent
ligt våra samtida. 


